Хиос – островът на Мастиха и дом на Ступакис Узо Казанисто
Мостът, който свързва Егейско море и Запада с Мала Азия и Изтока, Хиос е променил
много имена в хода на своята история, но от времето на Омир той винаги е бил известен
като "Хиос".
Това е петият по големина гръцки остров и принадлежи към Северно Егейската островна
група. Неговата история и обитаване започват през ерата на неолита. До поражението си
от персийските сили през 493 г.пр.н.е. Хиос е мощна морска и икономическа империя.
Постепенно островът възвъща автономността и независимостта си и процъфтява отново
до нападението на римляните и разрушаването на острова от опустошителните
земетресения.
През XI век Хиос започва да се прегрупира. След 1204г., когато е завладян от
Константинопол, островът попада последователно под управлението на чужди сили като
генуезките и турците нашественици. 1822г. е годината на позорното масово клане на
Хиос от турците. През 1912 г. най-накрая Хиос е освободен.
Днес Хиос е предпочитана туристическа дестинация, желана заради естествената си
красота и ненадминатите ястия. Кухнята на Хиос не е просто елемент от местната култура.
Кулинария на най-високо ниво, гастрономията на Хиос е комбинация от изключителния
вкус на храната с културата на острова. Вижте типично ястие или вдъхнете ароматите му
и доброволно ще станете негов пленник: цветове, изключителни съставки, аромати,
история, традиция и превъзходна кухня ви приветстват на острова.
Пищни на вкус, традиционните ястия на Хиос са нещо, което трябва да опитате, когато
посетите острова; за нас, жителите на Хиос, храната е удоволствие, което гали всички
сетива. На Хиос вкусът и вкусът са начин на комуникация. Храната е времето, когато
семейството и приятелите се събират, за да се хранят, пият, споделят, наслаждават се и
говорят. В края на краищата гръцката дума "симпозиум", дума древна колкото и самата
Гърция, означава "пиене в компания". Ето защо започваме храненето с узо и
приключваме с ликьор от мастиха.

